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ُهْم َحتى َيُخوُضوْا ِفي َحِديٍث َغْيرِِه َوِإما يُنسِ (  يَـنَك الشْيطَاُن َفَال تـَْقُعْد بـَْعَد َوِإَذا رَأَْيَت الِذيَن َيُخوُضوَن ِفي آيَاتَِنا فََأْعِرْض َعنـْ
  )69اِبِهم من َشْيٍء َوَلِكن ِذْكَرى َلَعلُهْم يـَتـُقوَن () َوَما َعَلى الِذيَن يـَتـُقوَن ِمْن ِحسَ 68الذْكَرى َمَع اْلَقْوِم الظاِلِميَن (

  ] . 69 – 68[ األنعام :  
------ ----  

  أي : بالتكذيب واالستهزاء .)  (َوِإَذا رَأَْيَت الِذيَن َيُخوُضوَن ِفي آيَاتَِنا
ومدح أهلها، واإلعراض عن احلق، والقدح فيه  التكلم مبا خيالف احلق، من حتسني املقاالت الباطلة، والدعوة إليها،  اخلوض هو

  ه .ويف أهل
ُهْم  (   أي : ال جتالسهم وقم عنهم .) فََأْعِرْض َعنـْ

  أي : حىت يأخذوا يف كالم آخر غري ما كانوا فيه .) َحتى َيُخوُضوا ِفي َحِديٍث َغْيرِِه ( 
  وأمته تبع له . εواخلطاب للنيب 

  أو لكل من يصلح له.،  ρاخلطاب للنيب :  قال الشوكاني ♦
حىت : للغاية ، يعين : إىل أن خيوضوا يف حديث غريه ، وتأيت ( حىت ) للتعليل  ) َحىت َخيُوُضوا ِيف َحِديٍث َغْريِهِ ( قوله تعالى  ♦

فهنا ( حىت ) للتعليل ، أي : ال تنفقوا )  ُهُم الِذيَن يـَُقوُلوَن ال تـُْنِفُقوا َعَلى َمْن ِعْنَد َرُسوِل اللِه َحىت يـَنـَْفضوامثل قوله تعاىل (
  ألجل أن ينفضوا .

،  ري للتصّرف الذي فيه كلفة أو عنتواخلوض حقيقته الدخول يف املاء مشياً بالّرْجلني دون سباحة مث استع قال ابن عاشور : ♦
والباطل ألنه كذب كما استعري التعّسف وهو املشي يف الرمل لذلك.واستعري اخلوض أيضًا للكالم الذي فيه تكلف ال

خنوض  ) (خيوضون يف آياتنا ( ، قال تعاىل لقرآن ورد فيما يُذّم الشروع فيه، قال الراغب : وأكثر ما ورد يف ايتكلف له قائله
  ) .ذرهم يف خوضهم يلعبون ( ، ) وخضتم كالذي خاضوا  (،  )ونلعب 

  زاء.يتكلمون فيها بالباطل واالسته )خيوضون يف آياتنا  (فمعىن 
فال تقعدوا ( )  140نافقني يف سورة النساء ( مباشرة وحكم بقية املسلمني كحكمه ، كما قال يف ذكر امل ρواخلطاب للرسول 

  ) .   ( تفسري ابن عاشور ) . معهم حىت خيوضوا يف حديث غريه
ْعُتْم  َوَقدْ فاآلية دليل على حترمي اجللوس مع الذين يستهزئون بآيات اهللا ، وقد قال تعاىل ( ♦ نـَزَل َعَلْيُكْم ِيف اْلِكَتاِب َأْن ِإَذا مسَِ

.. ) أي : إنكم إذا جلستم ذاً ِمثْـُلُهْم آيَاِت اللِه ُيْكَفُر َِا َوُيْستَـْهَزأُ َِا َفال تـَْقُعُدوا َمَعُهْم َحىت َخيُوُضوا ِيف َحِديٍث َغْريِِه ِإنُكْم إِ 
  ويتمـوهم يف الذي هم فيه .معهم وأقررمتوهم على ذلك ، فقد سا

ُعوا اللْغَو أَْعَرُضوا َعْنُه وقال تعاىل (   ) . َوالِذيَن ال َيْشَهُدوَن الزوَر َوِإَذا َمروا بِاللْغِو َمروا ِكرَاماً ) وقال تعاىل (َوِإَذا مسَِ
  وإمنا حرم اهللا اجللوس معهم ألسباب :

  الشنيع .ألن فيه داللة على رضاه بفعلهم  أوًال :
  أنه رمبا يتأثر مبا يقولون وينخدع وتقع الشبهة يف قليه ( والشَبه خطافة ) . ثانياً :
  أنه يكون يف حضوره ذريعة لعوام الناس يف حضورهم مثل هذه االس . ثالثاً :
قْـَباَل َعَلى اْخلَاِئِضَني َواْلُقُعوَد َمَعُهْم قال :  أََقل َما ِفيِه أَنُه ِإقْـرَاٌر َهلُْم َعَلى َخْوِضِهْم ، َوِإْغرَاٌء بِالتَماِدي ِفيِه ، َوَسَبُب َهَذا النـْهِي َأن اْإلِ

  َوَأْكبَـرُُه أَنُه رَِضاٌء ِبِه َوُمَشارََكٌة ِفيِه ، َواْلُمَشارََكُة ِيف اْلُكْفِر َواِالْسِتْهزَاِء ُكْفٌر ظَاِهرٌ 
ملن يتسمح مبجالسة املبتدعة ، الذين حيّرفون كالم اهللا ، ويتالعبون بكتابه  ويف هذه اآلية موعظة عظيمةقال الشوكاني :  ♦
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وسنة رسوله ، ويرّدون ذلك إىل أهوائهم املضلة وبدعهم الفاسدة ، فإن إذا مل ينكر عليهم ويغري ما هم فيه فأقّل األحوال أن 
  يرتك جمالستهم ، وذلك يسري عليه غري عسري.

نّزهه عما يتلبسون به شبهة يشبهون ا على العامة ، فيكون يف حضوره مفسدة زائدة على جمرد وقد جيعلون حضوره معهم مع ت
  مساع املنكر.

وقد شاهدنا من هذه االس امللعونة ما ال يأيت عليه احلصر ، وقمنا يف نصرة احلق ودفع الباطل مبا قدرنا عليه ، وبلغت إليه 
معرفتها ، علم أن جمالسة أهل البدع املضلة فيها من املفسدة أضعاف أضعاف ما  طاقتنا ، ومن عرف هذه الشريعة املطهرة حق

يف جمالسة من يعصي اهللا بفعل شيء من احملّرمات ، وال سيما ملن كان غري راسخ القدم يف علم الكتاب والسنة ، فإنه رمبا ينفق 
لبه ما يصعب عالجه ويعسر دفعه ، فيعمل بذلك عليه من كذبام وهذيام ما هو من البطالن بأوضح مكان ، فينقدح يف ق

  .مّدة عمره ويلقى اهللا به معتقداً أنه من احلق ، وهو من أبطل الباطل وأنكر املنكر
 – أيوب قال , كلمة عن أسألك بكر أبا يا : السختياين أليوب قال األهواء أصحاب من رجال ع : أنمطي أيب بن سالم قال

 ة .كلم نصف وال كلمة فنص وال : - بإصبعه يشري وجعل
 ك .سفر  يف ترافقه وال , دينك يف بدعة صاحب تشاوراىل : وال تع اهللا رمحه حنبل ابن أمحد وقال
 ة .اللعن عليك ينزل أن أخاف فاين , بدعة صاحب مع جتلس : ال الفضيل وقال
 ق .احل عن يصدون فإم , البدع أصحاب على الدخول احذروا : وقال

: " ما ناظرت أحدا علمت أنه مقيم على بدعة " .  -رمحه اهللا  –مقيما على بدعته : قال اإلمام الشافعي ال تناظر مبتدعا 
كالم الشافعي بقوله : " وهذا ألن املقيم على بدعته قلما يرجع باملناظرة عن بدعته ,   –رمحه اهللا  –وشرح اإلمام البيهقي 

  ) .1/174ينه له " . " مناقب الشافعي " للبيهقي (وإمنا كان يناظر من يرجو رجوعه إىل احلق , إذا ب
م .وعن سفيان قال من مسع ببدعة فال حيكيها جللسائه ال يلقها يف قلو  

  . قال الذهيب معلقا على قول سفيان : " أكثر أئمة السلف على هذا التحذير؛ يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة

  .ء فإن جمالستهم ممرضة للقلوب هواال جتالس أهل األ : τوقال ابن عباس 
ا؛ ميت القلب؛ ممنوعا من النطق باحلق " وجدته متحري وقال األصبهاين رمحه اهللا :" ال ترى أحدا مال إىل هوى أو بدعة إال .  

ض واإلعراض عنهم هنا هو ترك اجللوس إىل جمالسهم ، وهو جماز قريب من احلقيقة ألنه يلزمه اإلعرا وقال ابن عاشور : ♦
احلقيقي غالبًا ، فإن هم غُشوا جملس الرسول عليه الصالة والسالم فاإلعراض عنهم أن يقوم عنهم وعن ابن جريج : فَجَعل 

  إَذا استهزأوا قام فحِذروا وقالوا ال تستهزءوا فيقوَم.
  وفائدة هذا اإلعراض زجرهم وقطع اجلدال معهم لعلهم يرجعون عن عنادهم.

 ) ا يـُْنِسيَـنْيطَاُن َوِإمأي : بأن جلست معهم على وجه النسيان والغفلة .) َك الش  
  أي بعد تذكر األمر باإلعراض كما عليه مجهور املفسرين.) َفال تـَْقُعْد بـَْعَد الذْكَرى ( 
  . الذين ظلموا أنفسهم باالستهزاء باآليات والتكذيب ا)  َمَع اْلَقْوِم الظاِلِمينَ ( 
قوم الظاملون هم الذين خيوضون يف آيات اهللا ، فهذا من اإلظهار يف مقام اإلضمار لزيادة فائدة وال: قال ابن عاشور  ♦

  .  وصفهم بالظلم ، فيعلم أّن خوضهم يف آيات اهللا ظلم ، فيعلم أنه خوض إنكار للحّق ومكابرة للمشاهدة
أي الذين  )َمَع القوم الظاملني  (لذكرى إذا ذكرت م فال تقعد بعد اواملعىن : إن أنساك الشيطان أن تقوم عنه:  قال الشوكاني

  ظلموا أنفسهم باالستهزاء باآليات والتكذيب ا.
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  فاملراد التعريض ألمته لتنّزهه عن أن ينسيه الشيطان. εقيل : وهذا اخلطاب وإن كان ظاهره للنيب 
" إمنا أنا بشر أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت وقيل : ال وجه هلذا ، فالنسيان جائز عليه كما نطقت بذلك األحاديث الصحيحة 

  فذكروين " وحنو ذلك. 
فاملعىن إن أنساك الشيطان اإلعراض عنهم فإن تذّكرَت فال تقعد معهم ، فهذا النسيان ينتقل به الرسول : قال ابن عاشور  ♦

ε اأسلوب يف الّدعوة إىل أسلوب آخر ، ومنمن عبادة إىل عبادةه إيقاعًا يف معصية إذ ال مفسدة ، فليس إنساء الشيطان إي
د فال تقع(ملؤاخذة بالنسيان، ولذلك قال ، وقد رفع اهللا ابه غرض من كيد الشيطان يف الضالليف ارتكاب ذلك وال حيصل 
  ، أي بعد أن تتذكر األمر باإلعراض. )بعد الذكرى مع القوم الظاملني

، أي إذا أغفلت بَعد هذا فقعدت إليهم فإذا تذكرت فال تقعد ، وهو  فالذكرى اسم للتذّكر وهو ضّد الّنسيان ، فهي اسم مصدر
  ضّد فأعرض ، وذلك أّن األمر بالشيء ي عن ضّده.

وجهني  )َوَما َعَلى الِذيَن يـَتـُقوَن ِمْن ِحَساِِْم ِمْن َشْيءٍ (يف معىن قوله:  )  َن ِمْن ِحَساِبِهْم ِمْن َشْيءَوَما َعَلى الِذيَن يـَتـُقو ( 
  للعلماء:

ا : أن املعىن: وما على الذين يتقون جمالسة الكفار عند خوضهم يف آيات اهللا من حساب الكفار من شيء, وعلى هذاألول
   .الوجه فال إشكال يف اآلية أصالً 

لكفار يف اخلوض يف آيات اهللا يف جمالستهم هلم من شيء, وعلى : أن معىن اآلية وما على الذين يتقون ما يقع من االوجه الثاني
ِإنُكْم ِإذاً (هذا القول فهذا الرتخيص يف جمالسة الكفار للمتقني من املؤمنني كان يف أول اإلسالم للضرورة مث نسخ بقوله تعاىل: 

  م ابن كثري., وممن قال بالنسخ فيه جماهد والسدي وابن جريج وغريهم كما نقله عنه)ِمثْـُلُهمْ 
  ( الشنقيطي ) .  فظهر أن ال إشكال على كال القولني.

  من حساب الكفار من شيء . : ما على الذين يتقون جمالسة الكفار عند خوضهم يف آيات اهللاأي قال الشوكاني : 
أي : يتقون اخلوض معهم  ) ِذيَن يـَتـُقونَ َوَما َعَلى ال ( وقيلأي : يتقون وجيتنبون جمالستهم ، )  َوَما َعَلى الِذيَن يـَتـُقونَ فقوله ( ♦

  وإن جلسوا معهم ، وهذا قول ضعيف ألمرين :
وألن هذا مقتضى إنكار املنكر ، وأقل درجات املنكر   األمر الثاني :ألن اهللا ى عن جمالسة اخلائضني ،  األمر األول :

  اإلنكار بالقلب ، وال يكون منكراً بالقلب وهو جالس معهم .
أي : ولكن أمرناكم باإلعراض عنهم حينئذ تذكريًا هلم عما هم فيه ، لعلهم يتقون ذلك وال )  ِكْن ِذْكَرى َلَعلُهْم يـَتـُقونَ َولَ ( 

  يعودون إليه .
وا من على الوجه األول أم إذا اجتنبوا جمالستهم سلم) َوَلِكْن ذِْكَرى َلَعلُهْم يـَتـُقونَ ( ومعىن قوله تعاىل:  قال الشنقيطي : ♦

اإلمث ولكن األمر باتقاء جمالستهم عند اخلوض يف اآليات ال يسقط وجوب تذكريهم ووعظهم وأمرهم باملعروف ويهم عن 
املنكر لعلهم يتقون اهللا بسبب ذلك, وعلى الوجه الثاين فاملعىن أن الرتخيص يف االسة ال يسقط التذكري لعلهم يتقون 

  قعت منكم الذكرى هلم وأما جعل الضمري للمتقني فال خيفى بعده والعلم عند اهللا تعاىلاخلوض يف آيات اهللا بالباطل إذا و 
  الفوائد :

  حترمي اجللوس مع الذين يستهزئون بآيات اهللا وشرعه . - 1
  حترمي اجللوس يف مكان قيه منكر . - 2
فرون بآيات اهللا ويستهزئون ا ي عن أن األحكام تدور مع عللها لقوله ( .. حىت خيوضوا يف حديث غريه ) فلما كانوا يك - 3
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  القعود معهم ، مث أذن لنا بالقعود معهم إذا خاضوا يف حديث غريه .
َفال تـَْقُعُدوا َمَعُهْم َحىت َخيُوُضوا ِيف َحِديٍث َغْريِِه ِإنُكْم ِإذاً أن املشارك للمنكر كفاعل املنكر لقوله تعاىل يف اآلية األخرى ( - 4

  إذا كان اجلالس معهم له حكم الفاعل ، فاملشارك من باب أوىل .) ف ِمثْـُلُهمْ 
  حترمي التعاون على اإلمث والعدوان . - 5
  أن جليس الصاحلني مثلهم . - 6
  احلذر من جلساء السوء . - 7
َيا َوذَكْر  ( نـْ تْـُهُم اْلَحَياُة الدَخُذوْا ِدينَـُهْم لَِعًبا َوَلْهًوا َوَغرِذيَن اتِه َوَذِر الِبِه َأن تـُْبَسَل نـَْفٌس ِبَما َكَسَبْت لَْيَس َلَها ِمن ُدوِن الل

َها ُأْولَِئَك الِذيَن أُْبِسُلوْا ِبَما َكَسُبوْا َلهُ  ْم َشَراٌب مْن َحِميٍم َوَعَذاٌب أَلِيٌم ِبَما  َوِلي َوَال َشِفيٌع َوِإن تـَْعِدْل ُكل َعْدٍل ال يـُْؤَخْذ ِمنـْ
  ) .) 70ْكُفُروَن (َكانُوْا يَ 

  ] . 70[ األنعام :  
 ----------  

  أي : دعهم وأعرض عنهم ، وأمهلهم قليالً ، فإم صائرون إىل عذاب عظيم .) َوَذِر الِذيَن اتَخُذوا ِدينَـُهْم َلِعباً َوَلْهوًا  (
  :ويف اختاذهم دينهم لعباً وهلواً ثالثة أقوال:  قال ابن الجوزي ♦

  زاؤهم بآيات اهللا إذا مسعوها.أحدها : أنه استه
  والثاين : أم دانوا مبا اشَتهوا ، كما يلهون مبا يشتهون.

  والثالث : أم حيافظون على دينهم إذا اشَتهوا ، كما يلهون إذا اشَتهوا.
ادهم صالة وتكبري وبٌر ، فإن أعي εقال الفراء : ويقال : إنه ليس من قوم إال وهلم عيد ، فهم يـَْلهون يف أعيادهم ، إال أمة حممد 

  وخري.
  أي استهزاًء بالدين الذي دعوم إليه. )َلِعباً َوَهلْواً  (ومعىن  وقال القرطبي : ♦

  وقيل : استهزءوا بالدين الذي هم عليه فلم يعملوا به.
  واالستهزاء ليس ُمَسوغاً يف دين.

  واملراد برتكهم أي بعد إقامة احلجة عليهم . ♦
أعرض عنهم وليس املراد أن )  َذْرُهمْ ( ومعىن  ) ءاياتنا الذين َخيُوُضوَن ِيف ( هؤالء هم املذكورون بقوله اعلم أن :  قال الرازي ♦

ُهمْ  أُولَِئَك الذين يـَْعَلُم اهللا َما ِيف ( ونظريه قوله تعاىل )  َوذَّكْر ِبهِ ( يرتك إنذارهم ألنه تعاىل قال بعده  )  قـُُلوِِْم فََأْعِرْض َعنـْ
  معاشرم ومالطفتهم وال يرتك إنذارهم وختويفهم. واملراد ترك

َيا (  نـْ تْـُهُم اْلَحَياُة الدأي : خدعتهم هذه احلياة الفانية حىت زعموا أن ال حياة بعدها أبداً .) َوَغر  
  أي : وذكر الناس ذا القرآن ، وحذرهم نقمة اهللا وعذابه األليم يوم القيامة .)  َوذَكْر ِبهِ ( 

ْم لَْيَس َهلُْم ِمْن ُدونِِه َوِيل َوال َشِفيٌع َلَعلهُ عاىل ( كما قال ت ِِذيَن َخيَاُفوَن َأْن ُحيَْشُروا ِإَىل َرُقونَ َوأَْنِذْر ِبِه الْم يـَتـ . (  
  وقال تعاىل ( وذكر بالقرآن من خياف وعيد ) .

والدين أقرب املذكور ، فوجب عود الضمري ،  أقرب املذكور أي بذلك الدين ألن الضمري جيب عوده إىل ) َوذَّكْر بِهِ وقيل : ( 
  إليه.

  أي : لئال تبسل ، أي : كراهة أن تبسل مبا كسبت .) َأْن تـُْبَسَل نـَْفٌس ِبَما َكَسَبْت ( 
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صلها : بن عباس وجماهد : تبسل : ُتسَلم ، وقيل : تُفتضح ، وقيل : ُتؤاخذ ، وكل هذه العبارات متقاربة يف املعىن ، وحاعن ا
  اإلسالم للهَلَكة واحلبس عن اخلري . أي : ُيسلمه للهلكة بتفريطها وإضاعتها حظها من اهللا وترك العمل الصاحل .

ِمما  يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا أَْنِفُقواأي : ال قريب وال أحد يشفع فيها كما قال تعاىل ()  لَْيَس َلَها ِمْن ُدوِن اللِه َوِلي َوال َشِفيعٌ ( 
  .)  َرَزقْـَناُكْم ِمْن قـَْبِل َأْن يَْأِيتَ يـَْوٌم ال بـَْيٌع ِفيِه َوال ُخلٌة َوال َشَفاَعةٌ 

يٍم َوال شَ ـــــــَوأَْنِذْرهُ كما قال تعاىل (    ) . طَاعُ ِفيٍع يُ ــــْم يـَْوَم اْآلزِفَِة ِإِذ اْلُقُلوُب َلَدى اْحلََناِجِر َكاِظِمَني َما لِلظاِلِمَني ِمْن محَِ
  والشفيع : الطالب للعفو عن اجلاين ملكانة له عند من بيده العقاب.،  والوّيل : الناصر:  قال ابن عاشور

َها ( ، فلو تقدم كل فدية ما قبل ولو بذلت كل مبذول ما قُِبل منها ، والعدل : الفداء : أي )  َوِإْن تـَْعِدْل ُكل َعْدٍل ال يـُْؤَخْذ ِمنـْ
  منها .

  ك.ذلك العدل حىت تنجو به من اهلال : وإن بذلت تلك النفس اليت سلمت للهالك كل فدية ال يؤخذ منهاواملعىنوكاين: قال الش
  ) .ِه ِإن الِذيَن َكَفُروا َوَماُتوا َوُهْم ُكفاٌر فـََلْن يـُْقَبَل ِمْن َأَحِدِهْم ِملُء اْألَْرِض َذَهباً َوَلِو افْـَتَدى بِ كما قال تعاىل (

  املوصون مبا ذكر .)  ُأولَِئكَ (  
  ) أي : أولئك الذين ُأْسلموا لعذاب اهللا بسبب أعماهلم القبيحة وعقائدهم الشنيعة .الِذيَن أُْبِسُلوا ِبَما َكَسُبوا (  

  أي : هلم شراب من ماء حار قد انتهى حره ، يشوي الوجوه ، ويقطع أمعاءهم .) َلُهْم َشَراٌب ِمْن َحِميٍم ( 
يماً فـََقطَع أَْمَعاَءُهمْ ل تعاىل (كما قا يماً َوَغساقاً .  ال يَُذوُقوَن ِفيَها بـَْرداً َوال َشرَاباً ) وقال تعاىل ( َوُسُقوا َماًء محَِ   ) . ِإال محَِ

م يعطشون فال قال ابن عاشور :  يشربون وخّص الشراب من احلميم من بني بقية أنواع العذاب املذكور من بعد لإلشارة إىل أ
  إالّ ماء يزيدهم حرارة على حرارة العطش.

  أي : مؤمل موجع .) لِيٌم َوَعَذاٌب أَ ( 
  أي : بسبب كفرهم .)  ِبَما َكانُوا َيْكُفُرون( 
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